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מאשמה נֱקי

ֶׁשְּל�.. הֹוָכָחה הַק ֶאת ֶאְׁשֶּתה ִני אֲק ֶיֹלִד?

ן ָּגחַק ֹלֶמֱחָצה, ִּׁשּכֹור הַק ּׁשֹוֵמר ְוהַק ִהיֱק!.."

ף. ּכַק הַק ּתוֹ$ ֶאֹל ְּפִניָמה, ְצמֹו עַק ְוֵהִטיֹל ֱקִדיָמה

ֵבִרית חֲק הַק ָּיִד הַק ת ֹלִחיצַק ֶאת ָרָאה +א הּוא

ֶאת ֶׁשָהָגה ִּגִדעֹון, ֶׁשֹל ָיִדֹו ֶאת ז מֹוְנּבַק ץ ֶׁשָּלחַק

ֹל עַק טֹות עֲק ֹלַק ִמֵהר ִּגִדעֹון ְּגאֹוִני. הַק ְעיֹון ָהרַק

ֶּבְנָאִדם "ֵאין ַאְכָזָבה. ֶׁשֹל ֶרֶׁשת אֲק ְצמֹו עַק

ְּבתוֹ$ ֶּזה הַק ן ְנֱקַק ּקַק הַק ֶאת ֹלְגֹמר ָּגֹל ֶׁשְּמסֻק ָּבעֹוֹלם

ָהרֹוָמִאי ְּכֶנֶגִד ִהְתִריס ּקֹות!", ּדַק ָּמה ּכַק

ֹלֹּכִדת... ּמַק הַק ּתוֹ$ ֶאֹל ֹלּפֹוֹל ֶׁשִּמֵהר ְבְרָבן, ָהרַק

"ִהֵּנה, ְּבבּוז. ָּגיּוס ָעָנה חֹוֵׁשב!", �����"ּכָ$

ִּנית, חֹורַק אֲק ֹראׁשֹו ֶאת ִהָּטה ִּׁשּכֹור ְוהַק ֵּבט!" הַק

ֹלְׁשּתֹות ְוֵהֵחֹל ֹלְרָוָחה ִּפיו ֶאת ח ָּפתַק

ָהָיה ְּגִדֹוֹלֹות. ִּבֹלִגימֹות ן ְנֱקַק ּקַק הַק ִמן ִּבֹלִהיטּות

ּוֶמֱחָצה.. +ג י אּוֹלַק +ג, י אּוֹלַק ִין! יַק מֹון הֲק ָׁשם

ְוׁשֹוֶתה! ׁשֹוֶתה ָּלה ְוהַק

ִּיים ָּקתַק ּדַק ָהָיה. ֵּכן ִּגִדעֹון ָצָפה ֶׁשר אֲק ּכַק ְּבִדּיּוֱק

ִין ּיַק הַק ָּכֹל ֶאת ֹלְׁשּתֹות ּׁשֹוֵמר הַק ֶׁשִּסֵּים ר ֹלַאחַק

ֱקּיֹות ּׂשַק הַק ח ִמְׁשטַק ֹל עַק ס ֱקרַק ן, ְנֱקַק ּקַק ֶׁשּבַק

ִצּפֹוִרים ָּקה. מֻק עֲק ֵׁשָנה ָיֵׁשן ְּכֶׁשהּוא ְּׁשֹחרֹות הַק

ָעׂשּו ְּכָבר ֶּׁשֶמׁש הַק ְרֵני ְוֱקַק ֵּיץ ֹלצַק ֵהֵחּלּו ְּכָבר

ָחְמֱקּו ֶׁשר אֲק ּכַק ָהרֹוָמִאים, ֵנה חֲק ֹלמַק ְרָּכן ּדַק ֶאת

ָּבֶרגַקע ָּמׁש מַק ֹלָאֳהֹלם, ִּגּבֹוִרים הַק ְּנָעִרים הַק

ֵהֵחּלּו ֶׁשֶּנֶעֹלמּו, ר ֹלַאחַק ְׁשִנּיֹות ִּכי רֹון. ָהַאחֲק

ָעֹלה ָחִדׁש ְויֹום ח ֹלִהָּפתַק ִּבים ָהרַק ָהֹאָהֹלים

יֹום ְוָחׁשּוב; ָּגִדֹוֹל יֹום ָהרֹוָמִאי. ֶנה חֲק ּמַק הַק ֹל עַק

ִים... ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ָהִראׁשֹוָנה ְפָּגָזה הַק הַק

ֵיפּות ָהעֲק ֶאת ִים ְּׁשנַק הַק ָחׁשּו ְכָׁשו עַק ֱק רַק

ָּׁשעֹות ּבַק ְׁשרּוִיים ָהיּו ּבֹו ֶהָעצּום ח ֶּמתַק ְוהַק

ן ָנתַק ָּקֶׁשה הַק ִפיִזי הַק ָמץ אֲק ּמַק הַק ּגַקם רֹונֹות. ָהַאחֲק

ֹלֵתת ָיְכֹלּו +א ֵהם $ אַק אֹותֹוָתיו, ֶאת ָּבֶהם

ֹל ְפעַק ּתֻק ֱקט ט ְמעַק עֹוִד ֵהן ֵּפיֶהם. ְפעַק ֹלעַק ְּתנּוָמה

ֶׁשֹל ָעצּום ִמְׁשֹלֹוחַק ֹלִראׁשֹוָנה.. ָּבֹליְסְטָרא הַק

ִאם הַק ִים; ֹלירּוָׁשֹלַק ָּגר ְמׁשֻק ֹלְהיֹות עֹוֵמִד ֹאֶכֹל

, ִּמְׁשֹלֹוחַק הַק ִעם ְוגַקם, ְצֹלָחה? ְּבהַק ֹבר יַקעֲק ֹּכֹל הַק

ְׁשנַקת ֶאֹל ָיֵׁשן, ֶאָחִד רֹוָמִאי ֹלִהְתעֹוֵפף עֹוֵמִד

עֹוֹלִמים...

ִּגִדעֹון, ר ָאמַק ֹלנּו", ׂשֹות עֲק ֹלַק ִּבֵּקׁש ֶׁשר אֲק "ּכַק

ָהָבה ְּבֹראׁשֹו. ָיׁשּוב ּוְגמּוֹלֹו ֹלֹו ֵיָעֶׂשה "ֵּכן

ֶזה".. חֲק ּמַק ּבַק ְוֶנְחֶזה ָהֹאֶהֹל ף ְּכנַק ֶאת ָנִסיט
יבוא המשך

ף ּכַק הַק ֶאת ֵּמׁש ֹלחַק ִּכּלּו $ אַק ִּמיִצים ָהאַק ְּיֹלִדים הַק ��	
����

ֶחְׁשּבֹון ֹל עַק ָּבִחים ְמׁשֻק ְּבֵפרֹות ָּבֹליְסְטָרא הַק ֶׁשֹל ָנֱקית ָהעֲק

ֹליֶהם אֲק ֵמִציץ ָהָרָׁשע ָּגיּוס ֶאת ִּגּלּו ְוָאז ְסָינּוס, ַאְסּפַק

ָּלם.. ּסֻק הַק ֵמֹראׁש

ֹליֶהם אֲק ֵהִציצּו ָהרֹוָמִאי ֶׁשֹל ֵעיָניו

ֵמֹחֶסר ְו+א ּמֹות, ִדֻק אֲק ָהיּו ֵהן ֹלֵאיִד. ְּבִׂשְמָחה

ֹלִגיָמה ֱקִדם ֹלגַקם ִמֶּמּנּו ּטֹוב הַק ִין ּיַק הַק ֵׁשָנה..

ָּבטֹו ְּבמַק אֹותֹוָתיו ֶאת הּוא ַאף ן ָנתַק גּוָנה, הֲק

ן ְנֱקַק ְּבֱקַק ִהְבִחין ִּגִדעֹון ּגַקם ָּגיּוס. ֶׁשֹל ָּׂשֵמחַק הַק

ֶאת ת ֶׁשָּלפַק ָּמֶות הַק ִד חַק ּופַק ֹלֶמֱחָצה, ָהֵריֱק ִין ּיַק הַק

ֶׁשֹל ְּבִניצֹוץ ֵּלף ִהְתחַק ע, ֶרגַק ֹלְפֵני ִד עַק ֹלּבֹו

ִּתֱקָוה..

ִּיים ֹלחַק – ִּדיֵננּו ֶאת ִיְגֹזר ֹלֵּכנּו מַק ָאִבינּו ֱק "רַק

ְמרֹות ֹלַק ְּבֹאֶמץ, ִּגִדעֹון ָעָנה ֹלָמֶות!", אֹו

ְוגַקם ָּתה אַק "+א ֵאיָמה. ָרְטָטה ְּפִניָמה ֶׁשְּבֹלּבֹו

ָמה ֶּנה ְמׁשַק +א ִמֱקֶרה, ּוְבָכֹל ְסָינּוס! ַאְסּפַק +א

ְמִחיר ֵּלם ֹלׁשַק הֹוֹלֵ$ אי ּדַק ְּבוַק ָּתה אַק – ֹלנּו ִיֱקֶרה

ְמאֹוִד"... ָּכֵבִד

ָנמֹוג ִחּיּו$ ְוהַק ָהרֹוָמִאי ֵּלא ִהְתּפַק ִני?!", "אֲק

ָמה?". ֹל "עַק ִמְּׂשָפָתיו,

ֹל עַק ָיֵׁשן ְרִאינּו� ִּכי ָנִעיִד ְחנּו נַק "אֲק

ָּמה, ְמִדֻק ֹלָוה ְּבׁשַק ִּגִדעֹון ָעָנה ְרְּת�!", ִמְׁשמַק

ָהרֹוָמִאי. ֶׁשֹל ֹלְתגּוָבתֹו ח ְּבֶמתַק ֶּפה ְמצַק

ֶׁשּגַקם חֹוֵׁשב ָּתה "ְואַק ִּפיו. ְמֹלֹוא ִּגֵח$ ָּגיּוס

ִמֹּכֹל ֹזאת ַאְכִחיׁש ִני אֲק ֵהן ֹלֶכם? ִמינּו יַקאֲק

ָוֹכֹל!".

ֹלנּו "ִּכי ִּגִדעֹון, ע ֱקבַק ִמינּו!", יַקאֲק ּגַקם ִמינּו "יַקאֲק

ָהֵריֱק ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק טֹוָבה. הֹוָכָחה ִּתְהֶיה

ְּבֶעֶצם ֵּפר ְמסַק ְּבָיִד�, ְחִזיֱק מַק ָּתה ֶׁשאַק ֹלֶמֱחָצה

ְנָּת, ָיׁשַק ִּנְרֶאה ֶׁשּכַק ּכָ$ ֹל עַק ּגַקם ָהֱאֶמת: ָּכֹל ֶאת

ָעֹליו ְחָסן ּמַק הַק ִמן ִין יַק ן ְנֱקַק ֱקַק ְבָּת ָּגנַק ִּכי ֹל עַק ְוגַקם,

ְפֱקִד"... מֻק ָּתה אַק

ָּבט מַק ע ָּתֱקַק הּוא ֹלֶרגַקע. ֹלֵּבֹל ִהְתּבַק ָהרֹוָמִאי

ְעֹלה מַק ֵּפי ְּכֹלַק אֹותֹו ֵהִרים ֶׁשְּבָיִדֹו, ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ְּבֱקַק

ָּכֵבִד ָהָיה עֹוִד הּוא ִמְׁשֱקֹלֹו. ֶאת ְּכאֹוֵמִד

ֵאיְנֶכם ֶּתם "אַק ְחֹלָטה. הַק ֱקֵּבֹל ָּגיּוס $ אַק י, ּדַק ֹלמַק

אי ְּכִדַק "ָאז ָוה. אֲק ְּבגַק ר ָאמַק ָּגיּוס"... ֶאת ִּכיִרים מַק

ֹל+א ִד ֹלבַק ֹלְׁשּתֹות ָּגֹל ְמסֻק ִני אֲק ֶׁשִאם ֶׁשֵּתִדעּו,

ְמִׁשי$ ֹלהַק ָּגֹל ְמסֻק ִני אֲק ִין, יַק ן ְנֱקַק ֱקַק ִצי חֲק ֶעְזָרה,

ְנָּת, ֵהבַק ֵּׁשִני!... הַק ֵחִצי הַק ֶאת ּגַקם ְוֹלְׁשּתֹות

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ֶׁשֹל ָהֵאּלּו ָּיִמים ּבַק ָצִרי$ ָנכֹון

ּוֹות ּוֹלֱקַק ִמין אֲק ֹלהַק ְּמָצִרים', הַק 'ֵּבין

ִיָּגֵאֹל? ּכֻקּלֹו ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ֵּתֶכף, ֶׁשִהֵּנה

ְּבָעָיה. ֹלי ָהְיָתה ֹּבֱקר ּבַק ּיֹום הַק ִד עַק

ָּכֹל ְצִמי ֹלעַק ְבִּתי ְוָחׁשַק ָסִביב ֹלִּתי ּכַק ִהְסּתַק

ְיהּוִדים ְרֵּבה הַק ֵיׁש ֶּבֱאֶמת ְּבֵסִדר, ן: ְּזמַק הַק

ֶאֹל ֹלִהְתֱקֵרב ְּדֹלים ִמְׁשּתַק ְמאֹוִד ֶׁשֵהם

ֶאת רֹוִאים ִים ִמָּׁשמַק ח ֶּבטַק ֵּׁשם, הַק

ִיְהֶיה ָמה ָבֹל, אֲק ֶׁשָּלֶהם... ְּדֹלּות ִהְׁשּתַק הַק

+א ֶׁשֶּזה ֶׁשִּנְרֶאה ְיהּוִדים אֹוָתם ִעם

ִּבְכֹלֹל? אֹוָתם ְנֵין ְמעַק

ֶּבֱאֶמת, ְחנּו נַק אֲק ִאם הַק ְצִמי: ֹלעַק ְבִּתי ָחׁשַק

ִד? יַקחַק ֶׁשִּיָּגֵאֹל ֶאָחִד ם עַק ִּבְכֹלֹל,

, ָׁשבּועַק ת ָּפָרׁשַק ִׁשעּור ֹּבֱקר הַק ִהִּגיעַק ְוָאז,

ּגֹוָרֹלֹו ֶאת ֱקֹוֶׁשֶרת ּתֹוָרה ֶׁשהַק ִדנּו ֹלמַק ּובֹו

ֶׁשֹל ּגֹוָרֹלֹו ִעם ָּגִדֹוֹל, הַק ּכֹוֵהן הַק ֶׁשֹל

ֹלִהָּׁשֵאר ָצִרי$ ָהרֹוֵצחַק ִּבְׁשָגָגה... ָהרֹוֵצחַק

ֶׁשֹל ָּייו חַק ְיֵמי ֶמֶׁש$ ָּכֹל ִּמֱקֹלט, הַק ְּבִעיר

ָּגִדֹוֹל. הַק ּכֹוֵהן הַק

ָבֹל אֲק ָּכָכה. ֶזה ֹלָּמה ִסּבֹות ָּמה ּכַק ֵיׁש

ְּגִדֹוֹלה ת ַאחַק ֱאֶמת ּגַקם, ָּכאן רֹוִאים

ֶאָחִד! ּגּוף הּוא ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ּוְברּוָרה:

ּכֹוֵהן הַק ֵּבין ֵּבר ְמחַק ְוָהִדּוֱק ָּתף ְמׁשֻק ּגֹוָרֹל

ָהִדּוֱק ְוֱקֶׁשר ֶאָחִד ּגֹוָרֹל . ֹלרֹוֵצחַק ָּגִדֹוֹל הַק

ְיהּוִדי. ֹלָכֹל ְיהּוִדי ָּכֹל ֵּבין ּגַקם ֵּבר ְמחַק

ֵמִאָּתנּו ֶאָחִד ּוֹלָכֹל ֶאָחִד, ּגּוף ְחנּו נַק אֲק

ָה'ֵאיָבִרים', ֹלָכֹל ֹלִדֹאג ָריּות, ַאחֲק ֵיׁש

ְׁשִמּיּות ְּבגַק 'ְּבִריִאים' ִיְהיּו ֶׁשּכֻקָּלם

ִיְׂשָרֵאֹל ת בַק ַאהֲק ָּכזֹו ּוִמּתוֹ$ ּוְברּוָחִנּיּות.

ִּבְמֵהָרה. ָּלה, ְּגאֻק הַק ָּתבֹוא אי ּדַק ְּבוַק –

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֹל יֹוס¿ ֶא˙ י ƒּ̇ ר¿ הַק ז¿ ƒה ֵרי הֲק
ֹלֹא ֶזה ן. מַק ּז¿ ּבַק יר ƒז ח¿ ּיַק ֶׁ̆ ה, ּזֶ הַק
ב� ּכֵ עַק ¿̇ ƒמ הּוא ֶׁ̆ ֵסִדר ּב¿

ֹל, יֹוס¿ ר' ֹל ֶׁ̆ ֵבי˙ֹו ֹל¿ ה ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ ׁ̆ ּגַק
יֹום הּוא ּיֹום הַק ֶׁ̆ ֹלֹו ר ּכֵ ז¿ הַק
ח! ַ̃ק ֹלָ ֶׁ̆ ָוָאה ֹל¿ הַק הַק ֹל ֶׁ̆ ָרעֹון ּפֵ הַק
ֶא˙ ם ֹלֵ ַׁ̆ק ּוֹל¿ ִד ּיָ ƒמ ֹלבֹוא ָעֹליו

יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿ ֹל ּוכַק ּ̇ ה ּפָ ֻק ּ̃ הַק ֶׁ̆ ִדי ּכ¿ חֹובֹו,
ים! ƒנֹוָספ ים ƒיהּוִד ƒֹל ים ƒָספ ּכ¿ וֹו˙ ֹל¿ הַק ּוֹל¿

ֹל˙. ִדֶ ּבַק ˜ּו פ¿ ִדָ א, ּבָ אַק
ָך.. ¿̇ אֹו ה ֶ̂ רֹו ם ָׁ̆ הּו ֶׁ̆ י ƒמ

ֶזה ֶעֶרב ּבָ ם ּגַק ֶעֶרב, י ִדֵ ƒמ ּכ¿
˜ ּוָבִדַק מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ב ַׁ̆ק ָי
"ח. מַק ּג¿ הַק ּבֹונֹו˙ ¿ׁ̆ ֶח ֶא˙

ָנה יֹל¿ ƒו ָכֹל ּב¿ ִדּועַק ּיָ הַק מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק ֹל ֶׁ̆ ים' ƒָסִד חֲק יֹלּו˙ ƒמ 'ּג¿ ˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ח ֵ̃ ֹלֹו ֹל יֹוס¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֶא˙ יר ƒז ח¿ ּומַק ׁ̆ ָר ִד¿ ƒּמ הַק ֵבי˙ ֹל¿ ֹל יֹוס¿ ר' ּפֹוֶנה כּום, ּס¿ הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ָעֹליו ּבֹו ֶׁ̆ יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק ּבַק רֹו. ¿ׁ̆ ָי ו¿ ִדנּו˙ֹו מ¿ ֹלַק ּב¿
ָמָרא� ּג¿ הַק י ּפֵ ִדַק ין ּבֵ ָחה ּנ¿ הֻק ֶׁ̆ ֶסף ּכֶ הַק ֶטֶפ˙ עֲק מַק ּב¿ ין ƒח ב¿ מַק ֵאינֹו ו¿ ּמּוִדֹו ƒֹל ּב¿ ˜ּועַק ָׁ̆ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב רַק ך¿ אַק חֹובֹו,

ה. ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ אֹו˙ֹו ֵנס כ¿ הַק

יר ƒּכ ז¿ הַק ֹל¿ י ƒ̇ אֹו ח ֹלַק ָׁ̆ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ֹל, יֹוס¿ ר'
חֹוב!! הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ יך¿ ƒר ָ̂ ָ̇ י ƒָהי ּיֹום הַק ֶׁ̆ ָך ֹל¿

ִין ּיַק הַק ן ְנֱקַק ֱקַק ֵנס 83

ׁ̆ ּגַק ƒּ̇ ֶׁ̆ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק מ¿ אֹוִד מ¿ הּוא
ֶזה! ֶא˙ ר ִדֵ סַק ֹל¿ ֵבי˙ֹו ֹל¿ ִד ּיָ ƒמ

חֹוב??? הַק ָמה???
ּיֹום!!! הַק אֹו˙ֹו י ƒּ̇ ר¿ זַק ֶהח¿ ָבר ּכ¿ ֵרי הֲק
ין!!! ƒֵמב ֹלֹא י ƒנ אֲק אן, ּכָ ˜ֹוֶרה ָמה

ֶזה ֶא˙ ר ֹלֹומַק ֹלבֹוא, ֹל ּוכַק ּ̇
ָך. מ¿ ¿̂ עַק ּב¿ מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ֹל¿

ֹלּוֹל! ּבַק

ר ּגָ ֵאיֹפה
גֹוֹל? נ¿ ר¿ ַּ̇ק הַק

ָרה? ּפָ הַק ָרה ּגָ ֵאיֹפה ו¿

ֶרֶפ˙! ּבָ

? ׂ̆ ֶב ּכֶ הַק ר ּגָ ֵאיֹפה ו¿

יר! ƒִד ּבַק

ה? ָׂ̆ ב¿ ƒּכ הַק ָרה ּגָ ֵאיֹפה יָרה!ו¿ ƒִד ּבַק



ר עַק ּיַק ּבַק ְּתִפָּלה

ּמֹוָאִבי הַק ְחִדֹון ּפַק

ֵּלב הַק ֵמעֶֹמֱק ָנָחה אֲק

ֹל עַק ע ָיִדַק +א ָּברּו$ ִּבי רַק ִד ִמְּלבַק ֶׁשִאיׁש

ִעּמֹו. נֹוֵׂשא ֶׁשהּוא ֶּכֶסף הַק

ָּיִדים. ּצַק הַק ִד ַאחַק ִהִּציעַק ּבֹו", ִניֶרה "ָהָבה

ָׁשִד חֲק ְּבֶׁשֹל ָאִדם ֹרג הֲק ֹלַק הֹוֵגן ֶזה "ֵאין

ָּקִׁשיׁש הַק ִהְתָעֵרב ָּסס", ִּבֹלִּתי-ְמבֻק

אֹותֹו ֹלֱקֹׁשר ִּציעַק מַק ִני "אֲק בּוָרה. חֲק ֶׁשּבַק

ֶאת ִיְמָצא – הּוא ׁשֹוִדִד ִאם ֹלֵעץ.

ֵּׁשם ֶׁשהַק – ֹלאו ְוִאם ְצמֹו, ֵמעַק מֹותֹו

ֹלֹו". ֹזר יַקעֲק

ָּכבּוֹל ָהָיה ָּברּו$ ִּבי ְורַק ָּקה ּדַק ָחֹלָפה +א

ָּגִדֹוֹל. ִאיֹלן ֶאֹל ְגֹליו ּוְברַק ְּבָיִדיו

ּמֹות חַק ְּדָמעֹות ְיֹלה. ּלַק הַק ִד ְוָירַק ָׁשֱקָעה ֶּׁשֶמׁש הַק

ת ִּבְתִפּלַק ח ְּכֶׁשָּפתַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֶׁשֹל ֹלָחָייו ֹל עַק ִנְּגרּו

ְוָרצּוץ, ָׁשבּור ִמֵּלב ֶׁשָּבֱקָעה ְּתִפָּלתֹו, ְרִבית. עַק

ִד ֵממַק ֹלּה ֶהֱעִניֱק חֹוֵזר הַק ֵהִד ְוהַק ְּסִביָבה, ּבַק ִדה ִהִדהֲק

ֶּפה ְמצַק הּוא ְּכֶׁשְּבֹלּבֹו ֵּלֹל, ִהְתּפַק ּכָ$ יֹוֵתר. ִמיֱק עֲק מַק

ֵּׁשם. הַק ת ֹליׁשּועַק

ֶזה ָהָיה ְּתִפָּלתֹו. ֶאת ע ֱקטַק ֱקֵרִבים ְצָעִדים ֱקֹוֹל

ֱקִדם ָחִדֹות אֲק ָׁשעֹות ִריָגתֹו הֲק ֹלַק ֵּגִד ֶׁשִהְתנַק ָּזֱקן הַק

הֹוִדה. ֹל�", ֱקָרה ָמה ֹלְראֹות "ָרִציִתי ֹלֵכן.

ִדָּת ָׁשִדַק ָּתה ֶׁשאַק ְנִּתי ֶהֱאמַק +א ָמֱקֹום "ְּבֵאיֶזֶׁשהּו

ּבֹו ְנָּדֱק ּפֻק ּבַק ִים ֵּביְנתַק ִנְתְּפסּו ּׁשֹוִדִדים הַק ְיִדיִדנּו. ֶאת

ִּכי הֹוִדּו, ֵהם רֹון. ָהַאחֲק ְיֹלה ּלַק הַק ֶאת ִּבִּליֶתם

ֹל עַק ֶיֶתר ִּפְטֵּפט ּׁשֹוֶטה, הַק ְיִדיִדנּו ֵּכר ְּכֶׁשִהְׁשּתַק

ֶׁשִעּמֹו". ֶּכֶסף הַק ֹל עַק בּוָרה חֲק ֹלַק ְוִגָּלה ִּמָּדה הַק

סּוסֹו ֹל עַק ְוָרכּוב ָּקִׁשיׁש הַק ֶׁשֹל ִּבְמָׁשְרתֹו ְמֹלֻקֶּוה

ְיֹלה ֹלַק ת ִּבְׁשעַק ֹלֵבית-ִמִדָרׁשֹו ָּברּו$ ִּבי רַק ִהִּגיעַק
ְּבֱקֶצר- ֹלֹו ִּפים ְמצַק ֹלִמיִדיו ּתַק ֶאת ּוָמָצא ֶחֶרת, ְמאֻק

ֱקָרא ְיֹלה ֹלַק אֹותֹו ְּבָאב. ִּתְׁשָעה ֹליֹל ֶזה ָהָיה . רּוחַק

ָּוָנה ּכַק ִמּתוֹ$ ִּקינֹות הַק ְוֶאת ֵאיָכה ת ְמִגּלַק ֶאת ִּבי ָהרַק

ָּכֹל ְּבֹלב ֶרֶטט ֶׁשֶהֱעִביָרה ּוִבְנִעיָמה ְּביֹוֵתר, ָּקה מֻק עֲק

ֶאת ֵהיֵטב-ֵהיֵטב ם עַק ּפַק הַק ָחׁש הּוא ּׁשֹוְמִעים. הַק

ְּׁשִכיָנה... הַק ָּגֹלּות

ְּבֵבית-ִמִדָרׁשֹו ָּתִדיר ֶׁשָּׁשְרָתה ִּׂשְמָחה הַק ת ִוירַק אֲק

ְמֱקֹוָמּה ֶאת ִּפְּנָתה ָּברּו$, ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֶׁשֹל

ֹלחּוׁש ָהָיה ֶאְפָׁשר ִּבי ָהרַק ר צַק חֲק ּבַק ָּקה. מֻק עֲק ֹלְמִרירּות

ֵאֶּלה ְּבָיִמים ֹּכֹל הַק ֹל עַק ָהרֹוֶבֶצת ְּכֵבִדה ָנָנה עֲק ּבַק

ְּבָאב. ֹלִתְׁשָעה ֹראׁש-ֹחִדׁשָאב ֶׁשֵּבין

ָיִמים; ְּבאֹוָתם ֹלְמֹצא ָהָיה ן ִנּתַק +א ִּבי ָהרַק ֶאת

ִּבי ֶׁשָהרַק ָאְמָרה, ְּׁשמּוָעה הַק ם. ֶנֱעֹלַק ָּפׁשּוט הּוא

הּוא ְּכָעִני ֹלבּוׁש 'ָּגֹלּות'. רֹ$ עֲק ֹלַק ֵאֶּלה ְּבָיִמים יֹוֵצא

ָּגֹלּות הַק ֶאת זֹו ְּבִדֶר$ ְוָחׁש ִיְׂשָרֵאֹל ָירֹות עֲק ּבַק נֹוִדִד

ְּׁשִכיָנה. הַק ְנתּוָנה ֶׁשָּבּה ָּמָרה הַק

ִנְרֶאה ֶעְגֹלתֹו, ִד ֹלצַק ָהִעיר ר ְּבִכּכַק ִד ֶׁשָעמַק ָהֶעְגֹלֹון

ְחָּפְׂשּתֹו ּתַק זֹו ָהְיָתה ָּדָבר. ֹלָכֹל ָגֹלה ֹל-עֲק עַק ְּכבַק ָהָיה

ְוָאִציֹל ב רַק ן ְזמַק ף ָחֹלַק +א ָּברּו$. ִּבי רַק ֶׁשֹל ִדָׁשה חֲק הַק

ֶחֱקת. ְמרֻק ֹלִעיר ְנִסיָעה ְוִהְזִמין ֵאֹליו ִנּגַקׁש ּפֹוֹלִני

ֵהֹל ִיְתנַק ֹּכֹל הַק ִאם ָמִהיר. ִחּׁשּוב $ ָערַק ָּברּו$ ִּבי רַק

יֹום ָהִעיָרה ֹלׁשּוב ְסִּפיֱק יַק ְּבֹלּבֹו, ר ָאמַק ְכָנן, ְּמתֻק ּכַק

ִים ְּׁשנַק ְוהַק ְזָמָנה, הַק ֹלַק ָנה עֲק נַק הּוא ְּבָאב. ִּתְׁשָעה ֹלְפֵני

ֶּדֶר$. ֹלַק ָיְצאּו

ָהיּו ְּכָבר ִּׂשיג ֹלהַק ִהְצֹליחַק ָּברּו$ ִּבי ֶׁשרַק ּסּוִסים הַק

ֹלִעִּתים ָגֹלה. ָהעֲק ֶאת ֹלֵׂשאת ּׁשּו ְוִהְתֱקַק ְזֱקִנים

ּנֹוֵסעַק הַק ֶׁשּגַקם ִד עַק ֶּקֶצב הַק ֶאת ְמִאִּטים ָהיּו ֱקרֹובֹות

ָאִציֹל ָּכֹל-ֶׁשֵּכן +א ֵּגז, ִמְתרַק ָהָיה ְּביֹוֵתר ִּנּנֹוחַק הַק

ֶעֹלּבֹונֹות ג ָספַק ָה'ֶעְגֹלֹון' ֹלֹו. ָאָצה ֶּדֶר$ ֶׁשהַק

ב מֹוׁשַק ֹל עַק ב ָיׁשַק הּוא ְכִּביר. ֹלמַק עֹוֱקָצִנּיֹות ְוֶהָערֹות

ֶׁשֹל ְּכֵאָבּה ֶאת ִריפּות חֲק ּבַק ָחׁש ְחִריׁש, מַק ָּכב ָהרַק

ְּבָגֹלּות. ִּנְמֵצאת הַק ְּׁשִכיָנה הַק

ְוֶאת ְּתִפִּלין ְוהַק ִּלית ּטַק הַק ֶאת ֵהִרים ִהְתּכֹוֵפף,

ֶאת ְחֵרר ֹלׁשַק ִנְפָנה ר ַאחַק ְּבֹחם. ּוְנָׁשֱקם ִסּדּורֹו

ִד ִמְּלבַק ִּיים חַק ִסיָמֵני ָּכֹל ֶהְרָאה ֶׁשIא נֹוְסעֹו,

ֹלּוׁשֹות. חֲק ְּפִעימֹות-ֹלב

ֵמֶהם ְוִהְזֹליף ִים מַק ְעיַקן מַק ּוָמָצא ִחֵּפׂש ָּברּו$ ִּבי רַק

ִד עַק ִמְסָּפר ָׁשעֹות ְסִביבֹו ח ָטרַק ּכָ$ ָהָאִציֹל. ְּפֵני ֹל עַק

ָׁשַאֹל ֹּפה?", ֱקֹוֶרה "ָמה ֵעיָניו. ֶאת ח ָּפֱקַק ָּלה ֶׁשהַק

ָּטֹל מֻק ִני אֲק ּדּועַק "מַק ְּבִתָּמהֹון. ְסִביבֹו ִּביט מַק ְּכֶׁשהּוא

ָהָאֶרץ?". ֹל עַק

$ אַק ֵחׁש. ֶׁשִהְתרַק ֶאת ְּבָאְזָניו ֵּתֵאר ָּברּו$ ִּבי רַק

ץ ָּפרַק – 'ׁשֹוִדִדים' ִּמָּלה הַק ֶאת ָהָאִציֹל ע ָׁשמַק

ָּברּו$ ִּבי רַק ָּׁשִדּוִד. הַק ֶּכֶסף הַק ֹל עַק ּוִבְזָעֱקֹות ִּביֹלֹלֹות

ֵּׁשם ֹלהַק ֹלהֹוִדֹות ֶׁשָעֹליו ְכְנעֹו ּוֹלׁשַק ְרִּגיעֹו ֹלהַק ִנָּסה

ֵמֵאן ֶזה $ אַק ָרגּוהּו, הֲק +א ּׁשֹוִדִדים ֶׁשהַק ֹל עַק

ָּבִטים ּמַק ּבַק ִהְבִחין +א ִּדיֱק ּצַק הַק ֵחם. ֹלִהְתנַק

ֹלֶעְברֹו. ֵּלחַק ֹלׁשַק ֵהֵחֹל ֶׁשָהָאִציֹל ְׁשִדִנִּיים חַק הַק

ָחִדים אֲק ָיִמים ֹבר עֲק ּכַק ר. ּיַקעַק ּבַק ֹלְצֹעִד ֵהֵחּלּו ֵהם

ָּמה ּכַק ּגַקם ָהיּו ָּבּה ָּיִדים, צַק ת בּורַק חֲק ְרָּכם ְּבִדַק ָּפְגׁשּו

ְּגבּוֹלֹות. ָיִדָעה +א ִׂשְמָחתֹו ָהָאִציֹל. ֶׁשֹל ָּכָריו ִמּמַק

ִהֵּסס ְו+א ֱקֹורֹוָתיו, ֶאת ְּבָאְזֵניֶהם ּגֹוֹלֹל הּוא

ִעּמֹו. ּצֹוֵעִד הַק ָּבֶעְגֹלֹון חֹוֵׁשִד ֶׁשהּוא ּלֹות ֹלגַק

ְּפׁשּוָטה, הַק ְבָּדה ָהעֻק ֹל עַק ָׁשִד חֲק הַק ֶאת ִּבֵּסס ָהָאִציֹל

ֶּתם אַק ּקֹוִדמֹות, הַק ָּפָרׁשֹות ּבַק

ָּבֹלֱק ֶׁשָּלנּו ֶּמֹלֶ$ הַק זֹוְכִרים, אי ּדַק ְּבוַק

ֶאת ר ָׂשכַק ִמִדָין, ִזֱקֵני ִעם ִד ְּביַקחַק

ְּבֵני ֶאת ֵּלֹל ֹלֱקַק ְּכִדי ִּבֹלָעם

ֹלֹו. ָהֹלַק$' ְו'+א ִיְׂשָרֵאֹל

ְּבֵני ֶאת רֹוִאים ָאנּו ְוִהֵּנה,

ָּגִדֹוֹל ְּבָצָבא ִמְתַאְרְּגִנים ִיְׂשָרֵאֹל

ָּיֹלים חַק ֶאֹלף ְׁשֵנים-ָעָׂשר ֶׁשֹל

ְנֱקָמה! ֹלִמֹלֶחֶמת

יֹוְצִאים ֶׁשֵהם ְּבטּוִחים ָהִיינּו

ֵהם ֶזה, ֶזהּו ּוְבֶצִדֱק! ֹלִכּוּוֵננּו.

ּכֻקָּלנּו... ֶאת ְרגּו יַקהַק

ְוֱקא ּדַק ָיְצאּו ֵהם +א! ָבֹל אֲק

ְוָהְרגּו ָּבֶהם מּו ִנֹלחֲק ִמִדָין, ֹלִכּוּון

ֶׁשָהיּו ִמִדָין, ֹלֵכי מַק ֵמֶׁשת חֲק ֶאת

ְּבֵני ֶנֶגִד ָרָעה ְּבֵעָצה ּכֻקָּלם

ּמֹוָאִבים, הַק ֹלנּו, ְוִאּלּו ִיְׂשָרֵאֹל.

ָּדָבר! ָעׂשּו ֵהם+א

ֶאת ָׁשַאֹלִּתי ָהִעְנָין?", "ָמה

ָּיִריִד ּבַק ִיְׂשָרֵאֹל, ִמְּבֵני ֶאָחִד

ֹלָׁשם ֶנה, חֲק ּמַק הַק ע ְּבֶאְמצַק ָחִדִׁשי הַק

ּמֹות ָהאֻק ֵרי סֹוחֲק ָּכֹל ִּגיעַק ֹלהַק גּו ָנהֲק

ְחנּו. נַק אֲק ְוגַקם

ֹמֶׁשה ֹלנּו ר ָאמַק ָמה ֹל� ר "ֹאמַק

ִּיְׂשְרֵאֹלי. הַק ֹלי ִהְסִּביר ֵּבנּו", רַק

מּו ִנֹלחֲק ּמֹוָאִבים ֶׁשהַק ר ָאמַק "הּוא

ְוִאּלּו ִד. חַק ּפַק ִמּתוֹ$ ֱק רַק ָּבנּו

ְוֵהם ְּכֹלּום, ָעִׂשינּו +א ִּמִדָיִנים ֹלַק

ֹלֵכן ְּמִריָבה! ּבַק ִהְתָעְרבּו ְסָתם

ֹלְנֱקם ֵּׁשם הַק ִצָּוה ָּבֶהם

ּמֹוָאִבים+א!". ּובַק

ִנְפֹלָאה ָּמה ּכַק ִנְפָעם. ָיָצאִתי

ֶׁשּגַקם ִיְׂשָרֵאֹל ת ּתֹורַק ִהיא

ָחמּור, ֶׂשה עֲק מַק ָׂשה עֲק ֶׁשּנַק ְּבִמֱקֶרה

ֵּלב! הַק ָּונַקת ְּבכַק ֶּׁשֶבת ִמְתחַק ִהיא

ְּדֹלים ִמְׁשּתַק ָהיּו ָהֶעֶרב את ֹלֱקרַק

ִּבי רַק ָּכֹלֶׁשהּו. ֱק-ְּדָרִכים ְנּדַק ֹלפֻק ִּגיעַק ֹלהַק

ִד ֹלצַק ֵּליֹלֹות הַק ֶאת עֹוֶׂשה ָהָיה ָּברּו$

ֹלֹות עֲק ֹלְפֵני ְרָוה. ָּבאֻק ׁש ּקַק הַק ֹל עַק סּוָסיו,

ְצמֹו עַק ֵמִכין ֱקּום, ְׁשִּכים מַק ָהָיה ר חַק ּׁשַק הַק

ִׂשיחַק ְוׁשֹוֵפ$ ְּתִפִּלין ִּניחַק מַק ֹלְתִפָּלה,

ֶאת ֵמִעיר ָהָיה ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ֱקֹונֹו. ֹלְפֵני

ְרָּכם. ְּבִדַק ְמִׁשיִכים מַק ָהיּו ְוֵהם ָהָאִציֹל

ֹל עַק ָּברּו$ ִּבי רַק ׁש ְּכֶׁשָּנֱקַק ֶאָחִד, ֹּבֱקר

ֶנה. עֲק מַק ָּכֹל ע ִנְׁשמַק +א נֹוְסעֹו, ֶׁשֹל ֹלּתֹו ּדַק

ִּבָּלה ָהָאִציֹל ִּכי ֹלֹו, ִהְתָּבֵרר ְמֵהָרה ִד עַק

ֵּכר ְוִהְׁשּתַק ְמֱקֹוִמית ִאָּכִרים ת בּורַק חֲק ִעם ְיֹלה ּלַק ּבַק

ָׁשם ָגֹלה, ָהעֲק ֶאֹל ֹלָגְררֹו ץ ֶנֱאֹלַק ָּברּו$ ִּבי רַק ְּכֹלֹוט.

ִּבְׁשָנתֹו. ִהְמִׁשי$

ר יַקעַק ֶּדֶר$ ָעְבָרה ְונֹוְסעֹו ָּברּו$ ִּבי רַק ֶׁשֹל ְרָּכם ּדַק

ְרֵני ֱקַק ֶאת ִהְסִּתירּו ְּסבּוִכים הַק ָנִפים ָהעֲק ָעבֹות.

ּסּוִסים הַק ר. ּיַקעַק ּבַק ָׂשְרָרה ָּלה ֱקַק ְוַאְפֹלּוֹלית ֶּׁשֶמׁש, הַק

ִּבי ְורַק ְּבָרָמה, נֹוֵחר ָהָאִציֹל ְּבעֹוִד ֹלִאָּטם, ִדּו ָצעֲק

ְחְׁשבֹוָתיו. ְּבמַק ָׁשֱקּועַק יֹוֵׁשב ָּברּו$

ִּדיֱק ּצַק הַק ֶׁשֹל ֹראׁשֹו ֶאת ע ֹלֶפתַק ִּפֵּלחַק ִד חַק ְּכֵאב

ֵמֶעֹלפֹונֹו ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר ִהְרהּוָריו. חּוט ֶאת ע ְוֱקטַק

מּוֹלֹו ר. ּיַקעַק הַק ֵבה עֲק ְּבמַק ֹלֵעץ ֱקׁשּור ְצמֹו עַק ֶאת ָמָצא

ֶטֶרם ָּכָרתֹו הַק ּדֹוֶמה. ָּצב ְּבמַק ָהָאִציֹל ֶאת ָרָאה

ָהָיה ֹלֵעץ, ֶׁשְּקָׁשרֹו ֶחֶבֹל הַק ְוִאֹלָמֹלא ֵאֹליו ָׁשָבה

ַאְרָצה. ֱקֹוָמתֹו ְמֹלֹוא נֹוֵפֹל

ָּברּו$ ִּבי רַק ֵזֶכר. ָּכֹל ִנְרָאה +א ָגֹלה ְוֹלעֲק ּסּוִסים ֹלַק

ּוְתִפָּליו ִּליתֹו טַק ִסּדּורֹו, ִּכי ְוָרָאה ְסִביבֹו ִהִּביט

ֹלּבֹו ֶאת ִמֵּלא ָּדָבר הַק ת-ָמֱקֹום. ְּבֱקְרבַק ְׁשֹלִכים מֻק

ֶׁשִהִּציֹלֹו ֹל עַק ֵּׁשם ֹלהַק ְּתִפָּלה ָנָׂשא ְוהּוא ִׂשְמָחה

ִמָּמֶות.

ַאט- ּכֹוחֹו. ְּבָכֹל ֵאיָבָריו ֶאת ֹלָהִניעַק ֵהֵחֹל הּוא

ִּצים מַק אֲק ְּבמַק ֶחֶבֹל. הַק ִחיזַקת אֲק ִהְתרֹוְפָפה ַאט

הּוא ְמֵרי. ֹלגַק ְחֵרר ֹלִהְׁשּתַק ִהְצֹליחַק נֹוָסִפים

8,850 ֶׁשֹל ּה ֹלֹגבַק ּיֹום ּכַק ִמְתנַקֵּׂשא ָּבעֹוֹלם, ָּגבֹוּהַק הַק ָהָהר ָהֶאֶוֶרְסט, ר הַק

ָּמה ְּבכַק ִמְתרֹוֵמם ֶׁשָהָהר ֵּכיָון ּיֹום', 'ּכַק ְרנּו ָאמַק ָּים. הַק ְּפֵני ֹל ֵמעַק ֶמֶטר

ֵנָּפֹל. ְּגבּוֹל ֹל עַק ְּבִטיֶּבט, ִהיָמֹלָיה הַק ָהֵרי ֶׁשֹל ִּמְזָרִחי הַק ֵחֹלֱק ּבַק ָמצּוי הּוא ָׁשָנה! ְּבָכֹל ִמיֹליֶמְטִרים

ֶׁשֹל ִּבְתחּומֹו ֶּׁשֹלג'. הַק ן 'ִמְׁשּכַק הּוא ְׁשמֹו ּוֵפרּוׁש ָּבעֹוֹלם ְּביֹוֵתר ָּגבֹוּהַק הַק ֶהָהִרים ֶרֶכס הּוא ִהיָמֹלָיה הַק

ָּבעֹוֹלם. ְּגבֹוִהים הַק ֶהָהִרים ֶׂשֶרת עֲק ִמּתוֹ$ ִּתְׁשָעה(!) ִנְמָצִאים ָהֶרֶכס

ִים'. ָּׁשמַק ֶׁשּבַק ח ֵּמצַק 'הַק אֹותֹו ִּנים ְמכַק ִּטיֶּבִטּיֹות הַק ָּׂשפֹות הַק ּדֹוְבֵרי ׁשֹוִנים. ְּבֵׁשמֹות ִנֱקָרא ָהֶאֶוֶרְסט

ֵמָאה ֹלְפֵני 'ִּפְסָּגה'. ְּבֵׁשם ְוֵכן ְּׁשֹליִׁשי' הַק ֹּקֶטב 'הַק ָהעֹוֹלם', ג 'ּגַק ּבֹות רַק ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש$ אֹותֹו ִּכּנּו ָרב, עֲק ּמַק ּבַק

ּמֹוִדִד הַק ֶׁשָהָיה ֶאֶוֶרְסט, ג'ֹוְרג' ֶסר ֹלִראׁשֹוָנה ָהָהר ֶאת ִד ָמִדַק ָׁשָנה ִמִּׁשים חֲק וַק

ְרחֹוֵני ְּבֱקַק ְמכֻקֶּסה ָהֶאֶוֶרְסט ר הַק ּנֹוְכִחי. הַק ְׁשמֹו ּוִמָּכאן ֹהּדּו, ֶׁשֹל ָהָראִׁשי

ְׁשִחיֱקה ֹל ִּבְגֹלַק ָחרּוט, ְּדמּויַקת צּוָרתֹו ְּפָסגֹות. ֵמהַק ּיֹוְרִדים הַק ָנֱק עֲק

ֶהָעצּום. ּה ֹּגבַק ּבַק ּזֹות ָהעַק ָהרּוחֹות ְוֵעֱקב ח ֶּקרַק הַק ֶׁשֹל

ֶעֶרב ֹלְכָפר. ִמְּכָפר ִדִּתי ְוָנִדַק 'ָּגֹלּות' ְכִּתי ָערַק ִּבְצִעירּוִתי ֵמָרִדֹוִׁשיץ: ִיָׂשׂשָכר-ֹּדב ִּבי רַק ִסֵּפר

ְיהּוִדי. אֹוֶפה ֶׁשֹל ְּבֵביתֹו ְנִּתי ְוִהְתַאְכסַק ִנָּדח ֹלְכָפר ְעִּתי ִהּגַק ֶאָחִד

ֶנֱאָנח ָהאֹוֶפה ֶאת ְעִּתי ָׁשמַק ּוִפְתאֹום צֹות', חֲק 'ִּתּקּון רֹ$ עֲק ֹלַק ְמִּתי ֱקַק ְיֹלה ּלַק הַק צֹות חֲק ּבַק

ְרֵהר ֹלהַק ֹלִּתי ְוִהְתחַק ְפִׁשי, נַק ֶאת ִזְעְזָעה ֵּלב הַק ת עַק ֱקֹורַק ָנָחה ָהאֲק ֹלּבֹו. ֵמֹעֶמֱק ְּכֵבִדה ָנָחה אֲק

ְּכִפי ָּגֹלּות, ְוהַק ְרָּבן חֻק הַק ֹל עַק ָעֹמֱק ֹּכה ְּכֵאב ת ְרָּגׁשַק ֹלהַק ִּגיעַק ֹלהַק ָזִכיִתי ֶׁשIא ֹל עַק ִּבְתׁשּוָבה

ֶזה. ָּפׁשּוט אֹוֶפה ְרִּגיׁש ֶׁשּמַק

ִד "עַק ֹלּה: ֵמִׁשיב ְוהּוא ַאְנָחתֹו, ֹלֵפֶׁשר אֹותֹו ׁשֹוֶאֹלת ָהאֹוֶפה ֵאֶׁשת ֶאת ְעִּתי ָׁשמַק ְוָאז

י אּוֹלַק – ָּכֹלֶׁשהּו ֹלִׁשּנּוי ִמְׁשּתֹוֱקֱקת ְפִׁשי נַק ִדָמה; ּפּוֵחי-אֲק ּתַק ָוׁשּוב ׁשּוב ְּׁשֹלי ְּתבַק י ָמתַק

ְּגִביָנה"... ֹלִביבֹות ְּגִני ְּתטַק

ה ּנָ ֻ̇ק חֲק הַק ֶיה ה¿ ƒּ̇ ָבר ּכ¿ י ַ̇ק ָמ י: ƒיּפ ƒ̂

נּו? ֹלָ ֶׁ̆ ִדֹוִדה ˙ ּבַק הַק י, ƒּנ חַק ֹל ֶׁ̆

ֹזא˙.. ּכָ ה ֹלָ ƒמ ֵאין ָבֹל אֲק כ"א!! י: ƒינ ƒּפ

ּיּו˜, ƒִד ּב¿ ˙ עַק יֹוִדַק ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒר ָׂ̆

בּועֹו˙� ָ ּׁ̆ הַק ˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆ ֵרי חֲק אַק

הּוא ָבר ִדָ ֹל ּכָ אּוף, י: ƒיּפ ƒ̂

בּועֹו˙". ָ ּׁ̆ הַק ˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆ ֵרי חֲק "אַק

ה, ָׁ̆ ִד חֲק הַק ֹלה מ¿ ƒ ּׂ̆ הַק ֶא˙ ם ּגַק

ֵרי חֲק "אַק ׁ̆ ִדֵ חַק ֹל¿ ֹל אּוכַק י ƒנ אֲק

ן ּגֵ נַק ֹל¿ ם גַק ו¿ בּועֹו˙", ָ ּׁ̆ הַק ˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆

˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆ י˙� ƒנ ּגָ אֹור¿ ּבָ

ים! ƒּכ רֻק אֲק י ִדַק ƒמ ָהֵאֹלּו בּועֹו˙ ָ ּׁ̆ הַק

בּועֹו˙ ָׁ̆ ה ָׁ̆ ֹלֹו ¿ׁ̆ ƒּב ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

י ƒמ ים. ƒָימ ֶאָחִד ו¿ ים ƒר ¿ׂ̆ ֶע ׁ̆ ֵי

ה? ּיָ ƒר ט¿ ימַק ƒג ּב¿ ֶזה ה ּמָ ּכַק יֹוִדעַק

ֶא˙ ֹפך¿ הֲק נַק ם ƒא ָבֹל אֲק ָנכֹון, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

." ך¿ "אַק ה ֹלָ ƒּמ הַק ֶא˙ ֹל ּבֵ ַ̃ק נ¿ ּיֹו˙ ƒ̇ ָהאֹו

ֹלנּו יר ƒּב ס¿ מַק ׁ̆ ויט¿ ƒאו יּוּבַק ֹל¿ ƒמ י ƒּב ָהרַק

ֹל ֶׁ̆ ˙ֹו ֹלָ ƒח ¿ּ̇ הּוא ה ּזֶ הַק " ך¿ ָה"אַק ֶׁ̆

ָרֵאֹל�" ¿ׂ̆ ƒי ֹל¿ טֹוב ך¿ "אַק סּו˜ ּפָ הַק

ֵאיך¿ ין, ƒֵמב ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒינ ƒּפ

ֵמחַק ָׂ̆ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ סּו˜ ּפָ ּור ׁ̆ ָ̃

ָעˆּוב? ֶזה ּכָ ן מַק ז¿ ƒֹל –

ה ֹלֶ גַק נ¿ , יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק בֹוא ּיָ ֶׁ̆ ּכ¿ א: ּבָ אַק

ָהֵאֹלּו, בּועֹו˙ ָ ּׁ̆ הַק ˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ ּׁ̆ ֶׁ̆

ם עַק ֹל¿ ֶיה ה¿ ƒי יִד ƒ̇ ָע ּבֶ ֶׁ̆ ִדי ּכ¿ רּו ¿̂ נֹו

ı ּמֵ אַק ¿̇ ƒנ ם ƒא ו¿ טֹוב"! ך¿ "אַק ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי

ׁ̆ ּמָ מַק יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ֶא˙ יא ƒָהב ֹל¿ ָחָז˜

ָבר ּכ¿ ֶזה ֶא˙ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ה ּכֶ ז¿ ƒנ ִד, ּיָ ƒמ

˙ ֶ̆ ֹלֹ ¿ׁ̆ ' ֵמי י¿ ֶאָחִד ו¿ ים ƒר ¿ׂ̆ ֶע ּב¿

ּזֹא˙! הַק ָנה ָ ּׁ̆ הַק ֹל ֶׁ̆ בּועֹו˙' ָ ּׁ̆ הַק


